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     2020-11-05 

Mark- och miljööverdomstolen 

Svea hovrätt 

Box 2290 

103 17 Stockholm 

 

Yttrande i mål M 13523-19 angående tillstånd till täktverksamhet och 

vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, 

Klintehamn, Gotland 

Som juridiskt ombud enligt fullmakt för Urbergsgruppen Sverige, Urbergsgruppen 

Klintehamn samt enskilda har jag av domstolen förelagts att yttra i mig över 

aktbilagorna 72-90. Med anledning av detta inkommer jag härmed med följande 

yttrande. De olika inlagorna kommer inte att kommenteras var för sig. 

Mina huvudmän konstaterar inledningsvis att SMA Mineral AB (nedan kallat bolaget) 

inte framför något nytt av betydelse i sak. Mina huvudmän vidhåller vad som tidigare 

framförts i målet. Mina huvudmän bestrider bifall för bolagets yrkanden om 

villkorsändring.  

 

Lokaliseringen och behov 

Mina huvudmän vidhåller att den av bolaget valda platsen för verksamheten inte 

uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 § miljöbalken (MB) och att den 

därmed inte är tillåtlig.  

Kravet på lokalisering i 2 kap 6 § MB innebär i princip att bästa möjliga plats ska väljas 

(med minsta intrång och olägenhet). Finns bättre alternativ att uppnå samma ändamål 

ska detta alternativ väljas. Finns inget alternativ kan lokaliseringen ändå konstateras 

vara olämplig och verksamheten på platsen är således inte tillåtlig. I äldre praxis hade 

motsvarande lokaliseringsbestämmelse i 4 § miljöskyddslagen inte sällan en 

avgörande betydelse för beslut att avslå en ansökan om tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet. När miljöbalken infördes innebar motsvarande bestämmelse i balken 

genom kopplingen till 1 kap 1 § MB en skärpning av kravet på lokalisering (se prop 
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1997/98:45 del 1 s 219). Tillstånd kan på grund av detta inte meddelas och mina 

huvudmän går därför i denna skrivelse inte in på frågan om villkor och dess utformning. 

Kravet i 2 kap 6 § MB måste ses tillsammans med bevisbördan i 2 kap 1 § MB. Redan 

en misstanke om att det kan finnas andra mer lämpliga platser och att sökanden inte 

lyckats visa motsatsen ska leda till att en ansökan ska avslås. I detta ligger också att 

prövningsmyndigheten måste överväga alternativa platser även om den av sökanden 

föreslagna platsen i och för sig kan anses vara lämplig. I prövningsmyndighetens 

bedömning måste alltså även ingå en uppskattning av sannolikheten att det finns en 

ännu bättre plats som uppfyller lagens kriterier på rimlighet m m. Mina huvudmän 

menar att bolaget inte visat att denna plats är lämplig och att verksamheten där kan 

utövas med minsta möjliga olägenheter. Bolaget har inte försökt hitta realistiska och 

lämpliga lokaliseringar utan enbart sökt jämförelseobjekt som inte lämpar sig för 

verksamheten på grund av höga naturvärden. 

När det gäller täkter finns det numera ingen särskild behovsprövningsregel utan den 

prövningen får göras utifrån 2 kap 6 § MB och dess hänvisning till 3 kap MB där det 

bland annat anges att ett markområde ska användas för det ändamål området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska 

ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vidare 

ska hänsyn till naturvärden, kulturvärden och friluftslivet tas i enlighet med vad som 

anges i 3 kap 6 § MB. I förarbetena betonas att frågan om resurshushållning ska 

beaktas vid en prövning av tillstånd och att detta är särskilt viktigt vid nyetablering av 

en täkt. Det framhålls också att en ansökan kan avslås med motivering att behovet kan 

tillgodoses med material från annan täkt och att lokaliseringen, med tillämpning av 2 

kap 6 § MB, därmed är olämplig (prop 2008/09:144 s 12 f). Behovet av täktmaterialet 

har således betydelse vid lokaliseringsbedömningen 

God hushållning med naturresurser innebär därmed bland annat att sökanden ska ha 

visat att ett klart behov föreligger av det som ska utvinnas för att ett ingrepp i 

naturmiljön ska få göras. Angående materialbehov är det samhällsbehovet som ska 

bedömas (med hänvisning till prop 1981/82:220, 1997/98:45, 2004/05:129 samt 

2008/09:144). Varje enskild verksamhetsutövare har självklart ett kommersiellt 

intresse av att bryta materialet eftersom det finns en efterfrågan på detta, men ett 

enskilt bolags kommersiella intresse får inte vara avgörande för behovsbedömningen 

enligt miljöbalkens regler. Bolagets egna behov av material och eventuella civilrättsliga 

avtal är inte rättsligt relevanta för bedömningen enligt 3 kap 1 § MB. Vad som krävs är 

ett objektivt ställningstagande till vilket behov samhället har av materialet. Vid en 

avvägning mellan behovet av kalkstensmaterial för de ändamål som bolaget angett 

och behovet av att bevara området för bland annat boendemiljö, dricksvatten och 

artskydd har de senare intressena betydligt större tyngd och måste därför ges 

företräde. 

Praxis visar att vid etablering av en ny täkt krävs en noggrann lokaliseringsutredning. 

Ju större risken är för att motstående intressen ska påverkas desto större är kraven på 

utredningens omfattning och kvalitet. Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen 
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visar att om det finns starka motstående intressen och/eller utredningen är bristande 

och om det dessutom kan ifrågasättas om det finns behov av täktmaterialet eller om 

det kan ersättas av andra täkter, kan det innebära att lokaliseringen inte anses lämplig. 

Behovsprövningar har varit uppe hos MÖD i flera omgångar, se exempelvis MÖD 

domar i mål M 497-12, M 3113-13, M 5627-14, M 5627-17, M 7369-17, M 2330-17 och 

M 12383-18. MÖD har uttalat att om utvinningen kan ersättas av andra täkter eller om 

utvinningen kan ske på ett bättre sätt på en annan plats i närområdet, kan täkten 

bedömas vara olämplig ur lokaliseringssynpunkt. Domstolen har även slagit fast att en 

enskild verksamhetsutövares intresse av att kunna konkurrera inte ska tillmätas någon 

betydelse.  

Den sökta verksamheten bör enligt mina huvudmän ur lokaliseringssynpunkt betraktas 

som en ny täkt då ansökan innebär en ökning motsvarande flera hundra procent 

jämfört med nu tillståndsgiven produktionsmängd. Även om det bedrivits 

täktverksamhet på platsen under en längre tid innebär den nu planerade utökningen 

att det är fråga om en verksamhet av en helt annan omfattning än tidigare. 

Verksamheten kommer bland annat att medföra en ökad risk för förorening av 

grundvatten samt därutöver ett ökat grundvattenuttag. Det är även stor skillnad vad 

gäller utbredningen av brottet. Även den ökning av antalet transporter som planeras 

innebär en ökning av föroreningar utökning av befintlig verksamhet måste anses vara 

fråga om en nyetablering. Verksamhetens omfattning har således förändrats på ett 

sådant sätt att den ansökta verksamheten inte längre går att jämföra med den 

verksamhet som en gång lokaliserades på platsen. 

Bolaget har gjort gällande att samhället har ett stort behov av en ny kalkstenstäkt i 

Klintehamn. Det framgår dock inte av den generella beskrivning bolaget gjort i sin 

behovsutredning tydligt vilket behov samhället har av täktmaterialet från just denna 

planerade täkt och hur behovet förhåller sig till befintligt utbud. Den beskrivning bolaget 

ger rör främst kalksten från Gotland generellt. Vidare framgår heller inte vilka 

materialalternativ som finns eller tillräckligt tydligt varför befintliga täkter inte kan 

tillgodose samhällets behov (även om dessa bedrivs i annan regi). Sammantaget har 

bolaget inte visat att det föreligger ett objektivt behov av materialet. Kravet i 3 kap 1 § 

MB är därmed inte uppfyllt. 

Det finns anledning att påminna om att frågan om huruvida det finns behov av 

materialet eller inte endast är en liten del av bedömningen av täktens tillåtlighet. Det 

kan inte vara lagstiftarens mening att låta frågan om behovet av en täktverksamhet ta 

över vid bedömning av täktens lokalisering enligt 2 kap 6 § MB. Även oavsett om behov 

kan anses vara visat, vilket mina huvudmän således starkt bestrider, måste en 

fullständig prövning av om den föreslagna lokaliseringen är tillåtlig göras. I 

bedömningen av vilken plats som är tillåtlig ingår förutom bestämmelsen i 2 kap 6 § 

MB bland annat en bedömning av verksamhetens påverkan på 

hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet MB, områden skyddade enligt 7 kap 

MB, arter skyddade enligt 8 kap MB och artskyddsförordningen (AF) samt 



GBH MILJÖRÄTT, NATT OCH DAGS ALLÉ 41, 745 93 ENKÖPING  0763-226124  
GBHMILJORATT@GMAIL.COM 

4 

 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB med tillhörande förordningar. Till detta kommer 

den negativa påverkan verksamheten har för närboende, andra verksamheter i 

området såsom jordbruk och turistnäring och kommunala planer.   

 

Hydrogeologi, ramvattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten 

I bedömningen av huruvida platsen är lämplig ska även räknas in påverkan på 

miljökvalitetsnormer, i detta fall är enbart miljökvalitetsnormer för vatten aktuella. Det 

finns anledning att anta att Mark- och miljödomstolen gjort sin bedömning i frågan 

utifrån bristfälligt beslutsunderlag samt på felaktigt sätt.  

Jag har å mina huvudmäns vägnar i yttrande till Mark- och miljödomstolen, under 

huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen och i kompletterande överklagade 

utförligt beskrivit betydelsen av ramvattendirektivet med den tolkning EU-domstolen 

givit detta för den aktuella prövningen. Mina huvudmän vidhåller vad som där sagts. 

Utöver detta vill mina huvudmän framföra följande.  

Ramvattendirektivet 

Ramvattendirektivet ställer krav på att medlemsstaterna måste avhålla sig från att 

vidta åtgärder som äventyrar det resultat som föreskrivs i direktivets art 4. Detta 

medför en skyldighet att inte lämna tillstånd till projekt som kan orsaka en försämring 

av en vattenförekomsts status eller när projektet äventyrar uppnåendet av en god 

status. Enligt artikel 4.1 b ska medlemsstaterna genomföra alla åtgärder som är 

nödvändiga för att förebygga en försämring av statusen i alla grundvattenförekomster 

(skyldighet att förebygga försämring). För det andra ska medlemsstaterna enligt 

artikel 4.1 b ii skydda, förbättra och återställa alla grundvattenförekomster i syfte att 

uppnå en god grundvattenstatus senast år 2015 (skyldighet att förbättra). Trots att 

sätten för att fastställa statusen i vattenförekomster skiljer sig åt beroende på om det 

rör sig om ytvatten eller grundvatten, så är det samma principer som bestämmer 

innebörden av begreppet ”försämring av statusen” i vattnet, oavsett vilken typ av 

vatten det rör sig om. Begreppet ”försämring av statusen” i vattnet tolkas i förhållande 

till såväl en kvalitetsfaktor som till ett ämne. Skyldigheten att förebygga försämring av 

en vattenförekomsts status bibehåller sin ändamålsenliga verkan, under förutsättning 

att den omfattar varje förändring som skulle kunna äventyra genomförandet av det 

huvudsakliga målet med direktivet. I detta sammanhang är det även värt att påminna 

om att ramvattendirektivet antogs enligt (nuvarande) artikel 192.1 i EUF-fördraget 

som anger att EU: s miljöpolitik ska baseras på försiktighetsprincipen och att 

förebyggande åtgärder bör vidtas för att skydda och förbättra miljökvaliteten, vilket 

också framgår av direktivet själv. Mot bakgrund av själva syftet med direktiv 2000/60 

förtjänar vattenförekomster med dålig status särskild uppmärksamhet vid 

vattenförvaltningen. 

I Weserdomen, C-461/13, slog EU-domstolen sammanfattningsvis fast att de 

miljömål som återfinns i ramvattendirektivet är bindande, att medlemsstaterna har en 

skyldighet att inte lämna tillstånd till projekt som kan orsaka en försämring av en 
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vattenförekomsts status eller när projektet äventyrar uppnåendet av en god status, 

att försämring ska bedömas på kvalitetsfaktornivå och att om den aktuella 

kvalitetsfaktorn redan befinner sig i den lägsta klassen ska varje försämring av denna 

kvalitetsfaktor anses innebära en försämring av statusen hos en ytvattenförekomst. I 

Schwarze Sulm, C-346/14, utvecklade domstolen hur art 4.7 i direktivet och då 

särskilt begreppet ”allmänintresse av större vikt” ska tolkas. I Bielefelddomen, C-

535/18, slår EU-domstolen fast att slutsatserna i Weserdomen gäller även för 

grundvatten. 

 

Aktuella miljökvalitetsnormer och påverkan på grund av verksamheten 

Miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Klintehamn 

(WA91750038 / SE637298-164664) är god kvantitativ och god kemisk status till år 

2021 (med undantag av PAH som har tidsfrist 2027). Området är även skyddat för 

dricksvattenförsörjning med stöd av art 7 ramvattendirektivet. Den planerade täkten 

är placerad mellan två vattenskyddsområden, Loggarve och Mölner. Nuvarande 

status har dock klassificerats som otillfredsställande för både kvantitativ och kemisk 

status. För att miljökvalitetsnormerna ska nås krävs alltså en förbättring av den 

aktuella statusen och det under en kort tidsperiod.  

Sedan Weserdomen har svenska domstolar hänvisat till målet i sina domar. Ändå gör 

bedömningarna från MÖD i flera av fallen som måste anses vara juridiskt tvivelaktiga 

mot bakgrund av vad som faktiskt fastställdes av EU-domstolen i Weser, Schwarze 

Sulm och nu även Bielefeld. Sådana tveksamheter gäller inte minst frågan om 

bedömningen av om påverkan ska ske för hela eller delar av en vattenförekomst för 

vilken status och vilka miljökvalitetsnormer som faktiskt gäller i det enskilda fallet, 

samt om det är möjligt att meddela tillstånd för en verksamhet som skulle innebära 

en försämring av en kvalitetsfaktor som redan befinner sig inom lägsta klassen. Mina 

huvudmän menar att en mer bokstavstrogen tolkning av ramvattendirektivet med den 

tolkning som EU-domstolen fastställt i Weser, Schwarze Sulm och Bielefeld är både 

möjlig och nödvändig.  I Weserdomens punkt 71 beslöt EU-domstolen att om en 

aktuell kvalitetsfaktor enligt ramvattendirektivets bilaga V redan befinner sig i den 

lägsta klassen ska varje försämring av denna kvalitetsfaktor anses innebära en 

”försämring av statusen” hos en vattenförekomst i den mening som avses i 

vattendirektivets artikel 4.1 a i. När det gäller storleken på inverkan av ett ansökt 

projekt bör Mark- och miljööverdomstolen utgå från punkt 68 i Weserdomen - där EU-

domstolen finner att Tysklands tolkning av vattendirektivets artikel 4.1.a, att endast 

”allvarliga ingrepp” utgör en försämring av statusen hos en vattenförekomst, inte 

följer direktivet - dra slutsatsen att även en försumbar reell inverkan kan innebära en 

otillåten försämring. Bielfeld visar att samma synsätt ska gälla för grundvatten. 

I nu aktuellt mål är har grundvattenförekomsten både kvantitativ och kvalitativ 

otillfredsställande status, d v s den lägsta möjliga statusen. Den ansökta 
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verksamheten kan inte anses innebära någon förbättring för förekomstens status 

utan en försämring. Kvantitativ status klassificeras utifrån fyra förutsättningar. Vid en 

sammanvägning av dessa fyra kvalitetsfaktorer ska den kvalitetsfaktor vara 

utslagsgivande som har sämst status. Det är inte bara försämringar av för 

statusbedömningen bärande kvalitetsfaktorer som ska tillmätas betydelse. Det 

framkommer av SGU:s samtliga yttranden i målet att åtminstone kvalitetsfaktorerna 

”vattenbalans” (vattennivåerna ska därmed vara sådana att de inte till följd av 

mänsklig påverkan visar på sådana långsiktiga förändringar i flödesriktningen som 

orsakar inträngning av salt grundvatten eller förorening) och ”skada på 

grundvattenberoende terresta ekosystem” kan komma att försämras eller äventyras 

om tillstånd ges till täktverksamheten. En fortsatt och utökad verksamhet skulle 

istället äventyra uppnåendet av både god kvantitativ status och god kvalitativ status, 

miljökvalitetsnormerna äventyras därmed. Varje försämring av en sådan 

kvalitetsfaktor är då enligt Weserdomen en försämring av statusen, varför tillstånd 

inte kan ges utan en prövning enligt bestämmelserna i 4 kap 11 och 12 §§ 

vattenförvaltningsförordningen (VVF).  

Ramvattendirektivets bestämmelser om statusklassning för grundvatten har 

implementerats i SGU:s föreskrifter SGU-FS 2013:1 och 2013:2. Bestämmelserna 

anger att det finns fyra kriterier för att god kvantitativ status ska uppnås. Detta stöds 

mycket tydligt av gemensam europeisk vägledning för hur direktivet ska tillämpas. 

Alla fyra kriterier ska vara uppfyllda för att statusen ska bedömas som god. När det 

gäller den ansökta verksamhetens påverkan på vattenbalansen anför SGU att man 

som huvudregel ska göra en övergripande bedömning som omfattar hela 

grundvattenförekomsten. SGU anför vidare att eftersom den aktuella 

grundvattenförekomsten redan idag har en otillfredsställande kvantitativ status med 

avseende på kvalitetsfaktorn vattenbalans är bolagets ytterligare 

grundvattenbortledning att betrakta som en otillåten försämring.  

Bolaget uppger att SGU:s bedömning i fråga om att bolagets planerade verksamhet 

kommer att innebära en försämring av en grundvattenförekomst som redan har den 

lägsta statusklassen är felaktig. Bolaget uppger bland annat att det inte sker någon 

grundvattenbortledning. Mina huvudmän vill här understryka det faktum att rent 

grundvatten kommer att bortledas för att sedan magasineras som förorenat ytvatten i 

bassänger. Detta förfarande innebär självklart bortledning av grundvatten i lagens 

mening. Det är mycket osäkert exakt hur detta kommer att ske och vad det kommer 

att innebära för bland annat kvalitetsfaktorn god vattenbalans och för vattenkvalitén. 

Det framkommer heller inte hur bolaget kommer fram till att magasinering av 

förorenat vatten kan komma grundvattenförekomsten tillgodo.  

SGU bedömer att det även finns risk att verksamheten leder till att grundvattennivån i 

Stormyr sjunker, vilket skulle påverka ekosystemet negativt. Bolaget uppger att 

skyddsåtgärder i form av tätskärmar är tillräckliga för att skydda den 
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grundvattenberoende Stormyr. Bolaget anför att tätskärmar med liknande 

konstruktion har använts med god effekt vid gruvprojekt i både Sverige och 

utomlands. Det finns dock exempel på när sådana skärmar inte fungerat för att 

stoppa grundvattenflöden, såsom tunneln genom Hallandsås och gruvan i 

Kaunisvaara. En schematisk skiss såsom den bolaget redovisat visar inte utformning, 

placering och anläggning av tätskärmar i nu aktuellt fall. Mina huvudmän noterar 

samtidigt att bolaget anser sig inte närmare kunna ange placering, utformning och 

förväntad effekt av dessa skärmar då kunskap om platser med inläckage inte finns 

innan brytningen påbörjats. Trots avsaknad av sådan kunskap påstår bolaget att det 

inte finns någon risk för skada på myren. Av yttrandet kan man även få intrycket att 

bolaget inte är säker ens på att behov av skyddsåtgärder för myren föreligger. SGU 

vidhåller i sitt senaste yttrande att bolaget inte har redovisat några mer utförliga 

undersökningar till stöd för att Stormyr inte kommer påverkas negativt av den 

ansökta verksamheten. Mina huvudmän instämmer i SGU:s bedömning.  

 

Statusklassningen  

 

Vid bedömningen av möjligheterna att uppnå god ekologisk status i tid och om någon 

kvalitetsfaktor enligt bilaga V i ramvattendirektivet kommer att försämras med en 

klass måste man utgå från bedömningen av den statusklassificering som gjorts. När 

bolaget inkom med sin ansökan var den kvantitativa statusklassningen för 

grundvattenförekomsten god status. Vattenmyndigheterna ska i slutet av varje 

förvaltningscykel klassificera kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus i syfte 

att avgöra om god grundvattenstatus uppnås och om de åtgärder som satts in varit 

effektiva. Den senaste bedömningen är otillfredsställande.  

 

Bolaget anser att verksamheten ska bedömas efter den nu beslutade statusen. 

Utgångspunkten i nu aktuellt mål måste enligt mina huvudmän istället vara den 

information om vattenförekomstens status som är mest aktuell och den senaste 

statusklassificeringen. Mina huvudmän delar här Länsstyrelsens och SGU:s 

bedömning. En annan tolkning skulle strida mot ramvattendirektivets syfte och 

miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen måste tolkas utifrån direktivets 

bestämmelser.  Av SGU:s rapport ” Grundvatten av god kvalitet – underlagsrapport 

till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019”1 framkommer dessutom att för 

en stor del av grundvattnet i landet uppnås inte önskad miljökvalitet. Av landets 

grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen bedöms dock endast två procent 

ha otillfredsställande grundvattenstatus. Avgörande för detta resultat är att 

grundvattenförekomster klassas att ha god status när underlaget är otillräckligt, något 

som gäller för två tredjedelar av grundvattenförekomsterna. Grundvattenförekomsten 

 
1 SGU-rapport 2019:01 Diarie-nr: (39-2605/2017) 
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i detta mål har tidigare felaktigt klassificerats till god status och vattenmyndigheten 

har genom fördjupade kunskaper gjort en ny bedömning.   

 

Bolaget för vidare ett resonemang kring att statusklassningen baserar sig på ett fåtal 

stationer. Bland annat anser bolaget att en parallell kan dras till vad mina huvudmän i 

sin överklagan framfört angående frågan om påverkan på hela 

grundvattenförekomsten.  Hur statusklassningen ska gå till framkommer av SGU-FS 

2013:2 som i sin tur bygger på ramvatten- och grundvattendirektiven. 

Statusklassificeringen ska baseras på övervakningsresultat erhållna vid 

genomförandet av övervakningsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen. Om 

detta inte är möjligt eller lämpligt att tillämpa ska en expertbedömning av kvantitativ 

status eller kemisk grundvattenstatus göras. Mina huvudmän utgår från att de 

ansvariga myndigheterna har följt dessa bestämmelser.  

Mina huvudmän vill i sammanhanget även särskilt hänvisa till Bielefelddomen. 

Domen innebär att påverkan på den kemiska och kvantitativa statusen i en 

grundvattenförekomst måste bygga på ett lokalt synsätt. EU-domstolen uttalar i 

målet: 

”Punkt 112 I denna bestämmelse anges visserligen att kvalificeringen av den 

kemiska statusen i en grundvattenförekomst som ”god” eller ”otillfredsställande” ska 

ske genom en sammanställning av resultaten från individuella övervakningspunkter 

inom en grundvattenförekomst. Det krävs emellertid inte att grundvattenförekomsten i 

sin helhet ska vara påverkad för att en försämring av denna status ska kunna 

konstateras.  

Punkt 113   Det framgår i synnerhet av varje övervakningsstations roll och betydelse 

inom det system för övervakning av grundvattnets kvalitet som inrättats genom 

direktiv 2000/60, bland annat i avsnitt 2.4 i bilaga V, att det räcker med ett 

åsidosättande av en kvalitetsfaktor vid en enda övervakningspunkt för att det ska 

kunna konstateras en försämring av statusen i en grundvattenförekomst, i den 

mening som avses i artikel 4.1 i det direktivet. 

Punkt 115   Åsidosättandet av en kvalitetsfaktor vid en enda övervakningspunkt 

indikerar att det på så sätt som avses i artikel 4.1 b i) i direktiv 2000/60 föreligger en 

försämring av den kemiska statusen i åtminstone en betydande del av en 

grundvattenförekomst.  

Punkt 118   Det ska följaktligen anses att det föreligger en försämring av den kemiska 

statusen i en grundvattenförekomst enligt artikel 4.1 b i) i direktiv 2000/60 om en 

kvalitetsfaktor åsidosätts vid en enda övervakningspunkt i en grundvattenförekomst.  

Punkt 119   Mot bakgrund av ovanstående överväganden ska den tredje frågan 

besvaras enligt följande. Artikel 4.1 b i) i direktiv 2000/60 ska tolkas så, att det ska 

anses att den kemiska statusen i en grundvattenförekomst har försämrats till följd av 

ett projekt dels om minst en kvalitetsnorm eller ett gränsvärde enligt artikel 3.1 i 

direktiv 2006/118 har överskridits, dels vid en förutsägbar höjning av koncentrationen 
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av ett förorenande ämne när tröskelvärdet för ämnet redan har överskridits. De 

värden som uppmätts vid varje övervakningspunkt ska beaktas vart och ett för sig.” 

Av Bielefelddomen framkommer således att de värden som framkommer utifrån en 

enskild övervakningspunkt ska utgöra bedömningsgrund om huruvida det föreligger 

en försämring av statusen för grundvattenförekomsten. Motsvarande resonemang 

måste analogt kunna tillämpas även för grundvattens kvantitativa status.  

 

Beslutsunderlag gällande påverkan på vatten 

 

Mina huvudmän vidhåller att det underlag som bolaget redovisat i målet inte är 

tillräckligt detaljerat för att göra alla de bedömningar som krävs för att kunna 

konstatera om verksamheten kommer att medföra någon negativ påverkan på 

statusen eller äventyra möjligheten att nå god status för grundvattenförekomsten. 

Detta gäller särskilt påverkan på vattenbalansen och på den grundvattenberoende 

Stormyr.  

 

Det beslutsunderlag bolaget lämnat i målet innehåller inte någon redovisning 

avseende vattenbalansen eller den tillgängliga grundvattenresursen så som dessa är 

definierade i ramvattendirektivet. Bolaget har heller inte redovisat en samlad analys 

eller visat på vilket sätt insamlade data har nyttjats och bidragit till ökad kunskap och 

förståelse om de lokala hydrogeologiska förhållandena. I och med att en sådan 

analys saknas framgår inte heller vad som ligger till grund för bolagets urval av 

redovisade mätdata, urval av mätpunkter för kalibrering och verifiering samt 

motivering till varför behovet av kompletterande provtagningar eller undersökningar 

inte föreligger. Den modell bolaget redovisar är baserad på ett antal antaganden och 

är således ingen absolut sanning. Antaganden om flöden och kapacitet har gjorts 

med ett, mot bakgrund av områdets storlek, litet antal genomförda mätningar som 

underlag. Den föreslagna modellen är därmed en av flera möjliga. Exempel på 

sådana antaganden är bolagets påstående på sidan 36 om att den sprängning som 

gjordes i Snögrindebrottet den 28 augusti 2019 inte kunde orsakat den höga 

kloridhalten i brunnen. Slutsatsen baseras återigen på bolagets begreppsmodell och 

de antaganden bolaget har gjort, men eftersom ingen kontinuerlig provtagning har 

genomförts kan inte påverkan av sprängningarna uteslutas. På sid 37 anger bolaget 

att det största läckaget till omgivningen från de två bassänger bolaget avser anlägga 

sker när vattenytan i bassängen ligger i dämningsgränsen, vilket kan inträffa under 

vintermånaderna. Även denna slutsats bygger på en teoretisk beräkning. Dammarna 

förutsätts vara helt täta, trots att det av underlaget inte framgår någonstans hur detta 

ska uppnås eller om det är möjligt att göra dem täta. Detsamma gäller bolagets 

resonemang på sidorna 40, om varifrån vattnet till de privata brunnarna kommer, och 

44 angående efterbehandlingens påverkan.  
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Mina huvudmän noterar att bolaget på sidan 12 själva konstaterar att en bedömning 

av påverkan på hela grundvattenförekomsten inte kan göras utifrån ett begränsat 

antal mätningar då grundvattenförekomsten är ”kraftigt geologiskt och 

hydrogeologiskt inhomogen” (sid 12). Bolaget hävdar vidare att SGU:s slutsatser 

bygger på en numerisk modell. Det är enligt bolaget ”viktigt att förstå att resultaten 

från en numerisk modell inte är en allmän sanning utan bara en bästa uppskattning 

för det område som modellen appliceras” (sid 18). Motsvarande synpunkter torde då 

även gälla de fåtal mätningar och de modeller bolaget använt för att visa att ingen 

påverkan kommer att ske. På sidan 19 godtar dock bolaget plötsligt översiktliga 

värden för hela grundvattenförekomsten och mätningar i två borrhål i sin kritik av 

SGU.  

Mina huvudmän som är ägare till fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:50 (och Klinte 

Lilla Snögrinde 1:29) vill särskilt framföra följande angående bolaget utredningar:  

• Mina huvudmäns släkt har använt vattnet från brunnen på 1:50 sedan den 

borrades (på 1940- eller 50-tal) och den har alltid levererat vatten problemfritt 

till manfolk och boskap under många tiotals år. Det är först nu när 

sprängningarna tilltagit som det blivit problem, och då i direkt anslutning till 

händelser i brottet. 

• Bolaget uppger att avrinning från Klintebys sker söderut och att vatten från 

källan Lilla Snögrinde 1:50 under den nederbördsrika perioden kan nyttjas för 

djurhållning via två bryer. Mina huvudmän vill betona att båda bryer i dag har 

vatten året om och kan därmed nyttjas som vattenresurs för djur året om, inte 

enbart under den nederbördsrika perioden.  

• Bolaget hävdar att grumligheten i vattnet i brunnen på fastigheten vid borrning 

i augusti 2019 har utretts och att det skulle bero på att den inte använts 

kontinuerligt. Det är felaktigt, då mina huvudmän hade använt brunnen 

kontinuerligt under hela sommaren fram till 6 augusti, och de närmaste 

veckorna innan borrningen hade även pumpning skett kontinuerligt på grund 

av växtbevattning till vårt växthus. Det var en mycket tydlig grumlighet i 

brunnen på 1:50 precis i anslutning till borrningarna i Snögrindebrottet. 

Brunnsvattnet är annars inte grumligt även efter längre tider utan användning. 

Mina huvudmän avvisar således utredningens resultat som spekulativt och 

vidhåller att grumligheten rimligtvis orsakats av borrningarna. 

• Mina huvudmän anlitade Gotlandsbrunnar AB för att kontrollera brunnen den 

18 september 2020. Det finns inget inläckande ytvatten utan brunnsröret är 

tätt minst 20 m ned från marknivå. Eventuella grumligheter kommer således 

sannolikt från kalksediment som lösgörs vid vibrationer eller kraftiga 

tryckförändringar. Då bolaget planerar att spränga flera gånger i veckan så 

finns risk för att mina huvudmän kommer att få leva med grumligt vatten 

framöver.  
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Området för den planerade täkten har betydelse för nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjning. De senaste årens historiskt låga grundvattennivåer har 

kraftigt påverkat tillgången till grundvatten för produktion av allmänt dricksvatten, 

såväl som för andra ändamål företrädesvis för lantbruksverksamheter. Det finns alltid 

en risk med att bedriva täktverksamhet i eller i närheten av ett vattenskyddsområde, 

oavsett vilka försiktighetsåtgärder som vidtas. En kontaminering av grundvattnet får 

stora konsekvenser för samhället, och det skulle innebära stora kostnader för 

regionen om de kommunala vattentäkterna inte kan användas och 

dricksvattenförsörjningen måste ordnas på annat sätt, under en period eller 

permanent. I dagsläget går det inte att förutse hur långt ansvaret för en 

föroreningsskada till följd av verksamheten skulle sträcka sig, om ansvaret även kan 

omfatta kostnader för t ex nya rördragningar och anläggandet av en kommunal 

vattentäkt på annan plats. En sådan bedömning görs först när olyckan har skett. 

Dessutom tar det lång tid att hitta och utreda nya lägen för vattentäkter och det finns i 

dagsläget inte någon reservvattentäkt. Det saknas i målet en sårbarhets- och 

riskanalys angående dricksvatten både vad gäller de kommunala vattentäkterna och 

privata brunnar.  

Resultaten från de undersökningar som gjorts måste sättas i sitt sammanhang och 

beaktas även utifrån ett ekologiskt perspektiv. För att kunna bedöma de lokala 

hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena krävs bland annat en detaljerad 

kartläggning av frekvensen av vertikala sprickor samt var dessa påträffas. Detta 

måste sättas i relation till förekomsten av grundvattenberoende ekosystem. Mina 

huvudmän anser att det är rimligt att ställa samma krav på underlag som ställs enligt 

art- och habitatdirektivet trots att Stormyr inte omfattas av Natura 2000-skydd. Vid 

aktuell prövning måste det därför finnas ett underlag som genom bästa möjliga 

vetenskapliga information identifierar de olika aspekterna av verksamheten. Med 

hjälp av underlaget ska det vara möjligt att försäkra sig om att myren inte kommer att 

ta skada. En sådan försäkran innebär att det ur ett vetenskapligt perspektiv inte ska 

finnas några rimliga tvivel om att verksamheten inte kommer att kunna ha en skadlig 

inverkan på området. Råder det osäkerhet om berörda området kan komma att 

skadas ska ansökan om tillstånd avslås (se bland andra EU-domstolens dom i mål C 

127/02). Mina huvudmän vill här även hänvisa till MÖD M 10717-17. Bolaget har inte 

lyckats redovisa vare sig att vattenbalansen inte kommer att påverkas eller att 

Stormyr som ekosystem och habitat för skyddade arter inte kommer att skadas.   

 

Vad gäller efterbehandlingen vill mina huvudmän hänvisa till MÖD:s dom i mål M 

12383-18 där domstolen konstaterade att prövningen av en 

tillståndsansökan ska ha en sådan omfattning att relevanta miljömässiga 

konsekvenser kan beaktas och att det kan tryggas att de också får den reglering som 

bedöms nödvändig (se MÖD 2007:50 och MÖD 2010:9). Eftersom en godtagbar 

efterbehandling är en förutsättning för tillstånd till den egentliga täktverksamheten 



GBH MILJÖRÄTT, NATT OCH DAGS ALLÉ 41, 745 93 ENKÖPING  0763-226124  
GBHMILJORATT@GMAIL.COM 

12 

 

innebar detta att tillstånd till täktverksamheten i målet inte kunde ges. Bolaget hade 

inte utrett vilka risker efterbehandlingen kunde medföra.  

 

Grundvattenförekomsten har problem med förhöjda halter av klorid och 

bekämpningsmedel. Det tyder på att det redan idag finns problem med 

saltvatteninträngning. De förhöjda kloridhalterna är också en orsak till att 

grundvattenförekomsten har otillfredsställande kemisk status. Bolaget påpekar på ett 

flertal ställen att SGU yttrat sig om att bolagets verksamhet inte ensamt bedöms 

orsaka saltvatteninträngning. Det är inte rättsligt relevant att uppge att bolagets 

verksamhet inte ensamt bedöms orsaka saltvatteninträngning. Mina huvudmän 

hävdar att det strider mot ramvattendirektivet att göra en bedömning enbart utifrån en 

enskild verksamhets påverkan. I likhet med bedömningen enligt art- och 

habitatdirektivet (jmfr även 7 kap 28 b § MB) måste påverkan på grund av den sökta 

verksamheten ses tillsammans med redan befintlig påverkan och påverkan från 

andra planerade verksamheter och åtgärder. Trots att en verksamhet kanske inte 

påverkar i en utsträckning som utlöser artikel 4.7, kan kumulativa effekter 

tillsammans orsaka försämring eller att god status/potential inte kan uppnås.  

 

Möjlighet till undantag 

Anser Mark- och miljööverdomstolen att täktverksamheten möjligen ändå kan tillåtas, 

trots att verksamheten negativt kommer att påverka en grundvattenförekomst som 

redan har lägsta möjliga statusklassning både vad gäller kvantitet och kvalitet, måste 

en prövning mot bestämmelserna i 4 kap 11-12 §§ VVF göras. Det är då endast 4 

kap 11 § 1 p VVF som är aktuell då försämring av grundvatten inte omfattas av 

undantaget i 4 kap 11 § 2 p VFF (vare sig kvantitativ eller kemisk status). Mina 

huvudmän vidhåller att sådan påverkan kommer att ske och att en prövning gentemot 

4 kap 11-12 §§ VVF därmed måste göras. Sådan möjlighet till undantag gäller dock 

enbart för grundvattenförekomstens kvantitativa status.  

När det konstaterats att verksamheten eller åtgärden är sådan att undantag enligt 4 

kap 11 § VFF kan tillämpas, ska det bedömas om alla kriterierna är uppfyllda för att 

tillåta verksamheten eller åtgärden. Ett tillåtande enligt 4 kap 11 § VFF får bara ske 

om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda;  

 

-verksamheten/åtgärden behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större 

vikt, eller innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar 

utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring som avses i 

11 §,  

- det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att uppfylla 

syftet med verksamheten/åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för 

miljön, och  
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- alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för 

vattenförekomstens status.  

 

Som stöd för tolkningen av vattendirektivets bestämmelser finns vägledning i CIS 

Guidance. De vägledningar som är relevanta vid tolkning av artikel 4.7 i 

ramvattendirektivet är CIS Guidance nummer 202 och nummer 363. Begreppet 

”allmänintresse av större vikt” har i CIS 20 uttolkats som förändringar av 

utomordentligt stor betydelse från allmän synpunkt och slutsatsen har dragits att det 

är rimligt att anta att de skäl som avses med ”allmänintresse av större vikt” är 

situationer där planer eller projekt som planeras visar sig vara nödvändiga inom 

ramen för:  

 

- åtgärder eller politik som syftar till att skydda grundläggande värden i medborgarnas 

liv (hälsa, säkerhet, miljö)  

 

- grundläggande principer för staten och samhället samt  

 

- ekonomisk eller social verksamhet som följer av särskilda offentliga skyldigheter.  

 
Att något utgör ett allmänintresse av större vikt innebär således att detta intresse är 

större än intresset av att uppfylla målen i ramvattendirektivet. Av Schwartze Sulm 

framgår vidare att välgrundade bedömningar behövs för att förklara att en planerad 

ny förändring eller ny mänsklig utvecklingsverksamhet är ett allmänintresse av större 

vikt. Tolkningsstöd kan även hittas i annan EU-lagstiftning såsom art- och 

habitatdirektivet där begreppet allmänintresse av större vikt återfinns i art 6.4. 

Ledning för vad som kan anses utgöra ett ”allmänintresse av större vikt” kan därför 

hämtas från EU-domstolens vägledningsdokument4 befintlig praxis gällande tillåtande 

av verksamheter inom Natura 2000-områden samt dispens från förbud i 

artskyddsförordningen (se ex EU-domstolens avgöranden C-182/10). EU-domstolen 

har också slagit fast att en dricksvattentäkt kan utgöra ett sådant allmänt intresse av 

större vikt, C‑43/10, något som kan vara intressant i detta fall då det finns risk för att 

två kommunala dricksvattentäkter kan komma att skadas.  

 

Mina huvudmän hävdar att den aktuella täktverksamheten inte kan anses utgöra ett 

sådant allmänintresse av största vikt som avses i art 4.7 ramvattendirektivet och 4 

kap 11 § VVF. Det är således inte möjligt att medge undantag i målet.  

 

 
2 Guidance Document No. 20 GUIDANCE DOCUMENT ON EXEMPTIONS TO THE ENVIRONMENTAL OBJECTIVES 
3 Guidance Document No. 36 Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7) 
4 Methodological guidance on the provisions of Article 6.3 and 6.4 of the Habitats Directive 92/43/EEC: 
Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites 
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Begäran om förhandsbesked 

De aktuella frågorna gällande vatten i detta mål bygger helt och hållet på EU-rätt. 

Nationella domstolar har en långtgående möjlighet, och i förekommande fall en 

skyldighet, att hänskjuta en fråga vidare så snart dessa, antingen ex officio eller på 

begäran av parterna i målet, finner att saken i målet rör en fråga som avses i första 

stycket i artikel 267 FEUF (dvs tolkning och giltighet av unionsrättsliga 

bestämmelser).  

Ända sedan EU-domstolen meddelade dom i Cilfit, C-283/81, gäller att en domstol 

vars avgöranden inte kan överklagas enligt nationell rätt endast kan underlåta att 

hänskjuta en fråga till EU-domstolen i följande tre situationer: om den uppkomna 

frågan saknar relevans; om den aktuella unionsbestämmelsen redan uttolkats av EU-

domstolen (acte éclairé), eller; om den korrekta tolkningen av unionsrätten är så 

uppenbar att det inte finns utrymme för något rimligt tvivel (acte clair). I Association 

France Nature Environnement, C-379/15, p 48 har EU-domstolen förtydligat det 

sistnämnda kravet så att innan en nationell domstol i sista instans förklarar en fråga 

vara acte clair, måste domstolen vara ”övertygad” om att svaret på frågan är ”lika 

uppenbar” för domstolarna i de övriga medlemsstaterna och för EU-domstolen. 

Skyldigheten att hänskjuta frågan gäller om den nationella domstolen hyser minsta 

tvivel om den korrekta tolkningen eller tillämpningen av unionsrätten. Föreligger det 

såväl motstridiga tolkningar i nationell rättspraxis avseende ett unionsrättsligt 

begrepp, som återkommande svårigheter med tolkningen av begreppet i de olika 

medlemsstaterna talar detta för att förhandsavgörande är aktuellt.  

Domarna från EU-domstolen utgör en grundsten för svensk prejudikatbildning i dag 

och är en förutsättning för att denna ska kunna vidareutvecklas även i den svenska 

rättstillämpningen. EU-domstolens rättspraxis har därför en viktig funktion för vår 

inhemska rättsutveckling. En förutsättning för att prejudikatutvecklingen ska utvecklas 

i den önskade riktningen är därför att svenska domstolar ser EU-domstolen som den 

huvudsakliga prejudikatinstansen i denna typ av frågor. Detta skulle även öka 

rättssäkerheten eftersom rättsbildningen nationellt skulle bli stabilare och mer 

förutsebar.  

Varken Weser, Schwartze Sulm eller Bielefeld ger svar på alla frågor av betydelse i 

detta mål angående bedömningen av den aktuella verksamhetens påverkan på 

grundvattenförekomsten. Det kan heller inte anses uppenbart hur de aktuella 

frågeställningarna ska besvaras. Därmed kan inte kraven på acte éclairé eller acte 

clair anses vara uppfyllda. Även om Mark- och miljööverdomstolens dom kan 

överklagas till Högsta domstolen, är möjligheten att få prövningstillstånd mycket liten. 

Mark- och miljööverdomstolen är i praktiken att betrakta som sista instans i målet. 

Mina huvudmän vidhåller mot bakgrund av ovanstående att nu aktuellt mål omfattar 

ett flertal frågeställningar som bör prövas av EU-domstolen. Mina huvudmäns 

yrkande om förhandsavgörande kvarstår därför. 
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Fjärilarna 

Mina huvudmän ansluter sig till vad Länsstyrelsen framfört i frågan och finner inte att 

bolaget genom nu aktuell skrivelse bemött Länsstyrelsens invändningar på ett sätt 

som visar att artskyddsförordningens stränga krav uppfylls vad gäller dessa arter.  

 

Berguven 

För att en miljöfarlig verksamhet ska vara tillåtlig måste den vara förenlig med 

artskyddsförordningen. Frågan om en miljöfarlig verksamhets påverkan på flora och 

fauna ska ingå som en naturlig del lokaliseringsbedömningen enligt 2 kap 6 § MB. En 

del i lokaliseringsprövningen blir att bedöma hur skyddade arter påverkas. Arten 

berguv, skyddad enligt fågeldirektivets lista 1, har ett permanent revir inom 

täktområdet. En del av prövningen är nu att bedöma hur arten berguv påverkas av 

den planerade verksamheten. Genom att föreskriva villkor om försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder kan prövningen leda fram till att verksamheten inte kommer i konflikt 

med fridlysningsbestämmelserna. Mina huvudmän vidhåller dock att det saknas 

sådana relevanta och vetenskapliga grunder som krävs för att visa att de 

skyddsåtgärder bolaget avser att vidta är tillräckliga för att domstolen ska kunna 

konstatera att förbudet enligt 4 § AF inte är tillämpligt. Det saknas möjlighet att 

villkora tillståndet för täktverksamheten på ett sådant sätt att det säkerställs att 

verksamheten i framtiden inte kommer i konflikt med artskyddsbestämmelserna. Den 

föreslagna lokaliseringen är inte lämplig med hänsyn till artskyddsbestämmelserna 

och strider således mot 2 kap 6 § MB.  

Berguven är idag fridlyst, rödlistad och sårbar med en negativ trend. Gynnsam 

bevarandestatus föreligger inte. Varje lyckad häckning är därmed viktig för att vända 

den negativa trenden för arten.  

 
Artskyddsförordningen 4 § 2 p  
 

Det är enligt 4 § 2 p AF förbjudet att avsiktligt störa arten berguv, särskilt under 

fågelns parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder.  

Stöd för tolkningen av begreppet störning finns bland annat i EU-kommissionens 

vägledningsdokument. Där anges att störning kan förekomma till exempel i form av 

ljud eller ljus, men den behöver inte fysiskt påverka arten direkt utan även indirekta 

effekter innefattas. Det kan handla om att arten flyr och därmed utsätts för 

omständigheter som gör att den lättare blir till byte för andra djur, förlorar stora 

mänger energi eller att deras ungar utsätts för fara genom att de förflyttas eller att de 

svälter ihjäl. Intensitet, tidsperiod och frekvens har betydelse för vilken påverkan 

störningen har. En störning som påverkar artens överlevnadschanser, reproduktion 

eller utbredning är otillåten. En åtgärd som påverkar exempelvis en fågelarts 

häckningsframgång genom att boplatsen överges eller att färre antal ungar än 

annars blir flygfärdiga är inte tillåten om detta leder till att artens population minskar i 

området, särskilt om arten har en ogynnsam bevarandestatus. 
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Avsiktlig betyder i sammanhanget att den som utför åtgärden förstår den förutsägbara 

konsekvensen av sitt handlande och ändå genomför den, det vill säga är medveten 

om att ett skyddat djur sannolikt störs, även om störningen inte var syftet med 

åtgärden. När det gäller tolkningen av begreppet avsiktligt har detta begrepp när det 

gäller art- och habitatdirektivet tolkats av EU-domstolen i åtminstone två fall (mål C-

103/00 och C-221/04). EU-domstolens praxis har även följts av Mark- och 

miljööverdomstolen ibland andra målen MÖD 2014:47, 2014:48 samt 2015:3. 

Härtill kommer att det inte är möjligt att ”kompensera” med skydds- och 

försiktighetsåtgärder beträffande vidtagande av åtgärder som strider mot 4 § 2 punkten 

AF. Anläggande av bohyllor måste anses vara en kompensationsåtgärd och inte en 

sådan skyddsåtgärd som skulle undanta täktverksamheten från kravet att ansöka om 

artskyddsdispens.  

Bolaget skriver i yttrandet att den lokala fågelfaunan kommer att utsättas för viss 

negativ påverkan till följd av industribullret, men att de inte kommer att påverkas på 

ett ”påtagligt” sätt. Till skillnad från förhållandet i Natura 2000-bestämmelserna där 

tillstånd får ges om störningen inte ”på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i 

området av arten eller arterna, behöver dock störningen i 4 § 2 punkten AF inte vara 

betydande. Det är alltså ett mindre utrymme för störning i artskyddsförordningen än i 

7 kap 28 b § miljöbalken. Även om störningen inte är betydande (eller påtaglig) så 

har en otillåten störning en negativ effekt på artens bevarandestatus.  

Om området redan idag är utsatt för störningar på nivåer där påverkan på 

populationstäthet hos fåglar kan förekomma påvisats, innebär detta att även om den 

sökta verksamheten enbart skulle tillföra en marginell ökning av bullret i området kan 

det inte uteslutas att bullret från verksamheten och verksamhetens transporter 

tillsammans med bullret från redan pågående verksamheter kan medföra att fåglarna 

störs och att deras utbredningsområde minskar. Till detta kommer att berguven kan 

komma att utsättas för annan störning än genom buller såsom mänsklig närvaro m m. 

 

Artskyddsförordningen 4 § 4 p 

Utgångspunkten i 4 § p 4 AF är att en arts fortplantningsområde och viloplats inte får 

skadas eller förstöras. Mina huvudmäns invändningar i detta mål grundar sig huvudsak 

på denna bestämmelse. Bolagets verksamhet innebär att berguvens häckningsplats 

och viloplats förstörs. Bolagets yttrande synes inte alls handla om denna bestämmelse 

utan enbart om avsiktlig störning enligt 4 § 2 p AF.  

 

Av kommissionens vägledningsdokument framgår att det kan vara möjligt att vidta 

åtgärder som säkerställer kontinuerlig ekologisk funktionalitet hos platser för 

fortplantning och som därigenom åstadkommer efterlevnad av artikel 12. En sådan 

skyddsåtgärd kan vara att utöka platsen eller skapa nya habitat på eller i direkt 

funktionellt samband med en plats för fortplantning och vila som motvikt mot förlust av 
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delar av platsen. Det ekologiska värdet för den berörda arten av åtgärden ska styrkas 

tydligt. Skyddsåtgärder kan vara ett alternativ när en verksamhet påverkar delar av en 

plats för fortplantning. Platsen bör till följd av vidtagna skyddsåtgärder förbli av minst 

samma storlek och behålla minst samma kvalitet för den berörda arten. 

I mål C-441-17 slår EU-domstolen fast att: 

”För de fågelarter som anges i bilaga I till fågeldirektivet måste dessa åtgärder bland 

annat vara ägnade att säkerställa arternas överlevnad och fortplantning, samt 

fortplantning, ruggning och övervintring för de regelbundet förekommande 

flyttfågelarter som inte är angivna i bilagan. Dessa åtgärder kan inte begränsas till att 

förebygga externa skador och störningar som orsakats av människan, utan de måste 

beroende på de faktiska förhållandena även omfatta positiva åtgärder för att bevara 

eller förbättra områdets status (dom av den 13 december 2007, kommissionen/Irland, 

C 418/04, EU:C:2007:780, punkterna 153 och 154).” 

Domstolen uttalade i samma mål att de förbud som ställs i art 12 art- och 

habitatdirektivet, motsvarande 4 § AF, är absoluta och oberoende av antalet 

exemplar och förekomsten av de arter som omfattas av ett strikt skydd för 

bevarande. Den allmänt utbredda förekomsten av en art kan således inte motivera en 

intensifiering av åtgärder som kan medföra att dessa förbud överträds. (Att märka i 

detta mål är att berguven inte är en art med utbredd förekomst.) 

Att skapa bohyllor för berguv innebär enligt mina huvudmän på intet sätt att tillräckliga 

skyddsåtgärder såsom nya permanenta livsmiljöer tillskapas med säkerhet. Bolaget 

redovisar åtgärder som sägs fungera, men utan att resonera kring riskerna med att 

stora arealer av berguvens häcknings- och viloplats försvinner. Hur bolaget avser att 

säkerställa att åtgärderna medför att det berörda områdets kontinuerliga ekologiska 

funktion för berguven bibehålls framkommer heller inte. Bolaget uppger att det inte går 

att i detalj precisera var dessa bohyllor ska placeras. Bolaget har heller inte uppgett 

när de ska vara på plats och hur fåglarna ska lockas till dem. Då bolaget i ansökan 

uppger att brytningsfronter kommer att beslutas kontinuerligt och att efterbehandling 

ska ske succesivt under hela brytningstiden har mina huvudmän mycket svårt att se 

att bohyllorna ska kunna placeras så att de inte riskerar behöva flyttas ett antal gånger 

under verksamhetstiden.   

 
Beslutsunderlag 
 
Ska avsteg ske från det strikta artskyddet har myndigheten då ett ansvar för att detta 

beslut fattas på grundval av relevanta och vetenskapliga grunder (se ex EU-

domstolens domar i målen C- 118/94, C-60/05, C-342/05, C-441/17 och C-674/17). 

Ett undantag är enbart berättigat om det objektivt kan styrkas att det inte finns någon 

annan tillfredsställande lösning. Bedömningen om en sådan annan lösning måste 

baseras på objektivt verifierbara faktorer som vetenskapliga och tekniska analyser 

(se bland andra C-10/96). 
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I mål C 674/17 uttalar domstolen att:  

” Det ska i sammanhanget även understrykas att det följer av försiktighetsprincipen i 

artikel 191.2 FEUF att om en bedömning av de mest tillförlitliga och tillgängliga 

vetenskapliga uppgifterna fortfarande ger utrymme för en viss osäkerhet om huruvida 

ett sådant undantag försvårar upprätthållandet eller återställandet hos bestånden av 

en utrotningshotad art, får medlemsstaten inte bevilja eller tillämpa undantaget.”  

 
Bolaget uppger i yttrandet att åtgärden att anlägga bohyllor bygger på vedertagna 

metoder. Mina huvudmän vill här poängtera att detta inte är detsamma som de krav 

på vetenskaplighet som EU-domstolen ställt i ovan nämnda domar.  

 

Bolaget bifogar till sitt yttrande, förutom en artikel från en lokaltidning, som stöd för att 

anläggande av bohyllor är en metod som vetenskapligt är bevisad att fungera för 

berguv en lista på referenser. Nedan följer en genomgång av dessa referenser: 

 

• Tidningsartikeln angående ett projekt att flytta berguvar i ett grustag i Uppland 

kan på intet sätt anses vara bevis för någonting i detta mål. 

 

• Helldin, J-O. 2013. Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II - slutrapport. CBM:s 

skriftserie 74. Centrum för biologisk mångfald, SLU 

 

Rapporten anger i generella ordalag att buller kan påverka vilda djur, såsom 

fåglar, grodor och fladdermöss. Bullret kan påverka djurens beteende, men 

även leda till försämrad reproduktion, ökad dödlighet och minskad 

populationstäthet. Längs de mest trafikerade vägarna kan mer än 

hälften av fågelarterna påverkas, och ofta drabbas arter som är av 

naturvårdsintresse. I rapporten föreslås begränsningsvärden för buller i 

naturmiljöer och presenteras en metod för att kvantifiera problemet med 

trafikbuller i värdefulla naturmiljöer, samt att identifiera konfliktpunkter längs 

det existerande vägnätet. Rapporten berör inte arten berguv eller påverkan på 

arten med ett enda ord. Inte heller berör rapporten någon lösning i form av 

anläggande av bohyllor.  

 

• Soldinger Almefelt, M., Lagerkvist, M., Enetjärn, S., Preuss, S., Kruys, N. & 

Enetjärn, A. 2015. Handbok - inspiration till att skapa bra natur i täkter. 

Åtgärder under drift och i samband med efterbehandling. Rapport från 

Enetjärn Natur AB. 

 

Inte heller denna rapport kan anses utgöra sådan vetenskaplig grund som EU-

domstolen avser.  
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• Wemmer, L. 2017. Berguv (Bubo bubo) i bergtäkter - En intervjubaserad 

studie av bergtäktsindustrins, myndighetens och ornitologers syn på konflikter 

och lösningar. Kandidatuppsats, Linnéuniversitetet 

 

Detta är en studentuppsats utan synbar vetenskaplig tyngd. Studien har utförts 

med semistrukturerade intervjuer. De som intervjuats är åtta platschefer för 

täkter där berguv har funnits eller finns, fyra personer med specialkunskaper 

om berguv och fyra personer som handlägger täktansökningar på 

länsstyrelser. Huvudsyftet med uppsatsen synes vara att beskriva 

konfliktsituationer, inte att hitta lösningar för berguvens bevarande (en rubrik i 

uppsatsen är t ex ”Berguvens påverkan på verksamheten”). Uppsatsen 

beskriver visserligen olika åtgärder för att minska påverkan på arten, varav 

bohyllor är en. Det kan enligt uppgifter från en av de intervjuade i uppsatsen 

vara möjligt att i ett sådant lugnare område göra iordning en hylla som uven 

borde tycka är lämplig, och på så sätt locka den från de sidor och väggar i 

täkten som används. Det går dock inte enligt samma uppgiftslämnare att 

garantera att uven lägger sina ägg där.   

 
 

Mina huvudmän vill i sammanhanget återigen hänvisa till Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande i mål M 10717-17 där domstolen utvecklar sin syn på 

tillämpningen av artskyddsförordningens förbud i en tillståndsprövning. I målet uttalar 

sig Mark- och miljööverdomstolen om flytt av arter och konstaterar att det inte 

framgår av ansökan hur arterna ska flyttas och var de ska placeras. Bolagets 

dispensansökan avslogs därför. Därmed slår domstolen fast att man måste uppnå en 

viss nivå av vetenskaplig säkerhet när det gäller effekten av en åtgärd för att denna 

ska kunna godkännas. 

 

Gynnsam bevarandestatus 

 

Enligt nuvarande svensk praxis krävs det en risk för påverkan på bevarandestatusen 

för en art för att förbuden i 4 § AF ska aktualiseras.  

 

I mål C-441-17 ger EU-domstolen uttryck för en strängare tolkning av art 12.1 d i art- 

och habitatdirektivet än vad Mark- och miljööverdomstolen i praxis tidigare gjort. Bland 

annat uttalar domstolen att de förbud som ställs i art 12 art- och habitatdirektivet, 

motsvarande 4 § 4 p AF, är absoluta och oberoende av antalet exemplar och 

förekomsten av de arter som omfattas av ett strikt skydd för bevarande. Den allmänt 

utbredda förekomsten av en art kan således inte motivera en intensifiering av åtgärder 

som kan medföra att dessa förbud överträds.  

 

Mina huvudmän vill också hänvisa till EU-domstolens förenade mål C-473-19 och C-

474/19 där frågor om tolkningen av art 12.1 i art- och habitatdirektivet hänskjutits till 
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EU-domstolen av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Generaladvokaten har den 

10 september i år meddelat förslag till avgörande. Generaladvokatens förslag till 

avgörande är givetvis inte ett slutligt besked från EU-domstolen. Skulle EU-domstolen 

döma i enlighet med generaladvokatens förslag innebär det emellertid att den svenska 

tillämpningen av artikel 12.1 art- och habitatdirektivet och art 5 fågeldirektivet inte är 

korrekt. Sammanfattningsvis anser generaladvokaten att det inte krävs en risk för 

försämring på en arts bevarandestatus när det gäller att döda, förstöra eller samla in 

ägg eller förstöra fortplantningsområden och viloplatser för arter för att förbudet ska 

aktualiseras. Förbudet i art 12.1 art- och habitatdirektivet gäller vidare alla 

levnadsstadier hos de djur som omfattas av förbudet5.  

 

Skulle EU-domstolen döma i enlighet med generaladvokatens förslag i de förenade 

målen C473-19 och C-474-19 får detta konsekvenser för nuvarande prövning när det 

gäller bedömningen enligt 4 § AF. Mina huvudmän anser därför att avgörande i 

förevarande mål bör avvakta till dess att EU-domstolen meddelat dom i målet.  

 
Mina huvudmän har låtit inhämta yttrande från BirdLife Sverige som bilägges detta 

yttrande, se bilaga 1.  

 
Trafik 
 
Mina huvudmän vidhåller att det saknas trafikutredning med tillräcklig 

detaljeringsgrad. De ser heller inte användandet av tyngre fordon som en lösning.  

 

Följdverksamhet av denna omfattning måste utifrån tillräckligt underlag prövas 

tillsammans med den övriga verksamheten. Mina huvudmän vill återigen poängtera att 

de inte anser att det är möjligt att meddela tillräckliga villkor för att komma tillrätta med 

den trafikproblematik verksamheten skulle leda till. Sådana åtaganden torde inte 

kunna kompensera de omfattande störningar både i form av försämrad trafiksäkerhet 

och buller som den ansökta verksamheten skulle medföra. Påverkan från 

lastbilstrafiken är av sådan dignitet att följdverksamheten ensam medför sådan risk för 

påverkan på miljö, vattenkvalitet och skyddade arter så att verksamheten inte är tillåtlig 

enligt miljöbalken.  

Om domstolen inte delar mina huvudmäns åsikt att täktverksamheten inte är tillåtlig 

yrkar mina huvudmän att bolagets yrkande om ändring av beslutade villkor om trafik 

avslås. De domar bolaget åberopar för att mildra/upphäva villkor 6 är inte relevanta 

för nu gällande verksamhet på nu aktuell plats. Mina huvudmän anser att 

verksamheten inte kan få påbörjas innan en ÅVS har genomförts och åtgärder 

 
5 Se särskilt punkterna 51-55 samt 67-69 i generaladvokatens förslag. 
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vidtagits som medför de anpassningar av trafiksituationen som krävs för att på ett 

säkert sätt transportera stenen till hamnen. 

Mina huvudmän finner det anmärkningsvärt att bolaget påstår att deltagare skulle 

använda ÅVS-processen för att obstruera. Det är självklart av vikt att en ÅVS-process 

får ta den tid som behövs för att alla relevanta frågeställningar ska hinna utredas.  

 

Buller 
 
Kumulativt buller 
 
Bolaget uppger att de ansvarar enbart för det buller som den egna verksamheten 

genererar, och har ingen kontroll över vilket buller Foodmark eller andra 

verksamheter i omgivningen ger upphov till.  

 

Detta påstående är felaktigt på det sättet att bolaget enligt 6 kap 35 § ska redovisa 

rådande miljöförhållanden inom områden som kan komma att påverkas, identifiera 

och beskriva de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i 

sig eller till följd av yttre händelser. I detta ingår att beskriva exempelvis buller 

tillsammans med befintliga bullerkällor. 6 kap 35 § MB bygger på art 5.1 i EU:s MKB-

direktiv6. Enligt bilaga IV punkt 5 e till samma direktiv ska en sådan beskrivning av 

miljöeffekterna innehålla ”kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga 

och/eller godkända projekt, med beaktande av eventuella befintliga miljöproblem i 

områden som är av särskild miljömässig betydelse och som antas bli påverkade, eller 

utnyttjandet av naturresurser”.  

 

I Naturvårdsverkets vägledning för externt industribuller nämns att hänsyn till 

kumulativt buller måste tas vid nyanläggning. Vad gäller nyetablering hänvisas till vad 

som framförs i frågan ovan.  

 

Det handlar här inte om att meddela villkor som rör olägenheter från en verksamhet 

som bedrivs av annan än bolaget, utan om en tillåtlighetsfråga. Den kumulativa 

effekten av bland annat olägenheter från andra bullerkällor blir därmed en del av 

bedömningen om den aktuella verksamheten alls kan tillåtas på platsen.  

 

 
Påverkan på tamboskap 

Bolaget hänvisar i sin komplettering (underinstansens aktbilaga 94, avsnitt 2.3) till att 

65 dBA inte överskrids utanför brytområdet. Bolaget har dock endast valt att redovisa 

 
6 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt med ändringsdirektivet 2014/52/EU 
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kartorna med bullerdämpande åtgärder och inte kartorna utan bullerdämpande 

åtgärder. Det finns kartor i MKB:n som visar att nivåerna ligger över 50 dBA (MKB, 

B6 bilaga 1 och 2).  Det är inte redovisat hur bullernivåerna ser ut utan 

bullerdämpande åtgärder och vissa av mina huvudmän har betesmark precis i 

anslutning till fastighetsgränsen mot Klintebys och nuvarande Snögrindebrottet där 

det planeras att all sten ska forslas ut från brottsbotten. Samtliga lastbilar ska då ta 

sig upp från brottet upp på transportvägen, vilket medför acceleration och där 

kommer inte heller själva brottskanten att skydda mot buller.   

 

Bullerkartorna visar också endast ekvivalenta ljudnivåer och högre ljudnivåer än 65 

dBA kan förekomma mycket oftare än endast tillfälligt, vilket kommer att utsätta 

djuren för stress och obehag. Hästar har väldigt känslig hörsel och Jordbruksverket 

skriver att djuren endast tillfälligt får utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 

dBA.  

 
 
Riktvärden 
 
Mina huvudmän noterar att bolaget inte har bemött Lennart Nilssons (LN 

Akustikmiljö, underinstansens aktbilaga 135) rapport om att Folkhälsomyndighetens 

riktvärden för lågfrekvent buller kommer att överskridas. 

 

Avstånd till bostäder 

 

Mina huvudmän upplever redan idag, oavsett avstånd till täktverksamheten, allvarliga 

olägenheter till följd av den verksamhet som bedrivs enligt nu gällande tillstånd. Som 

närboende drabbas de i stort sett dagligen av olägenheter i form av främst buller och 

vibrationer. Verksamheten har under en längre tid dragit på sig en stor mängd 

klagomål från kringboende. 

 

Gällande Boverkets allmänna råd 1995:5, med skyddsavstånd om 500 m avses inte 

endast skydd mot buller, vilket framgår tydligt t ex i följande citat från skriften: 

”Regeringen uttalade i propositionen 1990/91:90 En god livsmiljö, ” att 

skyddsavstånd generellt bör tillmätas stor betydelse i den fysiska planeringen och i 

miljöskyddsarbetet. De riktlinjer för skyddsavstånd som anges i ovan nämnda rapport 

bör normalt följas vid planläggning enligt plan- och bygglagen och vid prövning enligt 

miljöskyddslagen.” Samtidigt fastslog regeringen att det ankommer på Boverket, 

Naturvårdsverket och Socialstyrelsen att vid behov se över skyddsavstånden. 

Översynen har lett fram till de allmänna råd som ges i denna skrift och är resultatet 

av ett samarbete mellan de i propositionen nämnda myndigheterna jämte 

Räddningsverket.” 
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Boverket skriver också att riktvärdena för skyddsavstånd inte bör underskridas utan 

att det finns särskilda motiv. Skyddsavståndet ska således beaktas och det saknas 

enligt mina huvudmän särskilda motiv att frångå Boverket råd. 

 
Hamnen 
 

Mina huvudmän noterar att bolaget inte bemöter frågan om hamnen och det faktum 
att denna hamn saknar tillstånd för att ge möjlighet för utskeppning av täktmaterialet.   
 

En förutsättning för lokaliseringen är att minimera transportsträckor. Utskeppning av 

kalksten vid Klintehamns hamn är därför en förutsättning för den ansökta 

verksamhetens tillåtlighet. Det framgår av ansökan att den valda lokaliseringen är 

helt avhängig av att materialet kan utskeppas från Klintehamns hamn. Av bolagets 

MKB framkommer att utskeppning från andra hamnar inte är hållbara alternativ 

avseende miljöbelastning, trafiksäkerhet och ekonomi.  

 

Enligt tillståndsdom för hamnen, M 6215-12, får befintlig hamnbassäng i yttre 

hamnen ha ett 6,0 m ramfritt djup, den yttre delen av hamnbassängen ha ett 6,8 m 

ramfritt djup och farleden Klintehamn ha ett djup på 7,3 m ramfritt djup. 

Hamnverksamheten ska bedrivas så att mängden hanterat gods inte överstiger 375 

000 ton över kaj per år. Ändringar av godshanteringen inom hamnen ska i förväg 

anmälas till tillsynsmyndigheten, som bemyndigas att vid behov genom villkor 

föreskriva om ytterligare skyddsåtgärder med anledning av nya godsslag. För 

hamnen finns även villkor om bland annat buller och arbetstider.  

 

Region Gotland anmälde 2016-09-29 att även kalksten ska kunna hanteras i 

Klintehamns hamn. När anmälan kom in utnyttjades 200 000 – 250 000 ton av den 

tillståndsgivna mängden gods. Resten skulle således enligt anmälan kunna 

användas för utskeppning av kalk.  

 

Hamnverksamhet är enligt 24 kap 1 § miljöprövningsförordningen tillståndspliktig 

med beteckningen B och verksamhetskod 63.10 om hamnen medger trafik för 

fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Behöver ombyggnation som innebär 

vattenverksamhet göras krävs tillstånd för detta enligt mark- och miljödomstolen.  

 

Den aktuella täktverksamheten har nu av Mark- och miljödomstolen meddelats 

tillstånd för en maximal årlig volym om 900 000 ton. Detta medför således att 

hamnen måste ha en kapacitet för minst detta. Tillkommer gör dessutom andra 

produkter och varor som skeppas ut och in via hamnen redan idag. Det krävs därmed 

ett helt nytt tillstånd för att de ändringar av hamnens kapacitet som krävs ska kunna 

komma till stånd. Troligen krävs även omfattande ombyggnation av hamnen som 

sådan och möjligen även ytterligare muddringar.  
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Ombyggnad av hamnen samt trafik till och från denna även på vatten måste vidare 

anses vara en sådan följdverksamhet som enligt 16 kap 7 § MB ska ingå i 

bedömningen av täktverksamheten. En beskrivning av dessa miljöeffekter saknas 

dock både i bolagets MKB och i Mark- och miljödomstolens bedömning.  

 

Mina huvudmän vidhåller att avsaknaden av hamntillstånd medför en sådan 

grundläggande brist som medför att verksamheten inte är tillåtlig enligt 2 kap 6 § MB. 

Nytt tillstånd för industrihamnen kan vidare komma att dröja i många år dels då 

verksamhetsutövaren ännu inte beslutat sig för att påbörja en sådan 

prövningsprocess och än mindre har påbörjat en sådan, dels då ett nytt sådant 

hamntillstånd kan komma att överklagas. Hur täktverksamheten ska bedrivas under 

tiden och på vilket sätt verksamhetsutövaren under sådana förutsättningar avser lösa 

transportfrågan framgår inte av vare sig ansökan eller bolagets MKB.  

 

 

Övrigt  
 
Jag ber domstolen notera att mina huvudmän Elin och Markus Torpvret numera även 

är ägare till fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:29 (förutom fastigheten Klinte Lilla 

Snögrinde 1:50). Klinte Lilla Snögrinde 1:29 ligger precis bredvid Klintebys och 

nuvarande Snögrindebrottet. 

 

 
Avslutningsvis 
 
Bolaget avslutar sitt yttrande med en beskrivning av miljöbalken där det framgår att 

bolaget anser att näringslivsfrågor inte bara ska beaktas, utan är själva 

utgångspunkten för lagstiftningen. Bolaget ondgör sig även över Länsstyrelsens 

agerande vid tidigare täktprövningar och anger att bolaget motarbetats.  

 

Denna beskrivning av både miljöbalken och Länsstyrelsens agerande är inte bara 
missvisande utan helt felaktig.  
 
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Det är den som 

vill vidta en åtgärd eller bedriva en verksamhet som har att visa att denna inte 

kommer att medföra att balkens stränga krav inte kommer att kunna uppnås. En stor 

del av miljöbalkens regleringar bygger dessutom helt och hållet på EU:s 

miljölagstiftning, inte minst bestämmelser centrala för detta mål såsom påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten, icke-försämringskravet för vatten och artskydd. I de 

ovan anförda domarna från EU-domstolen står det klart att en hög nivå av miljöskydd 

och försiktighet väger klart tyngre än hänsyn till enskilda näringsidkares önskemål. 

Det är således inte tal om en avvägning mellan jämbördiga intressen, utan de 

allmänna intressena (som för övrigt bland andra Länsstyrelsen har att värna om) av 
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dricksvatten, rent vatten i övrigt, bevarande av biologisk mångfald m m ska väga 

tyngre.  

 

Tidigare praxis från Mark- och miljööverdomstolen angående påverkan på vatten kan 

mot bakgrund av EU-domstolens tolkning av ramvattendirektivet inte anses vara helt i 

överensstämmelse med EU-rätten. Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 

uppnås inte idag och kommer heller inte att kunna uppnås om en sådan bedömning 

som Mark- och miljödomstolen gjort i mål M 7034-18 upprätthålls även av Mark- och 

miljööverdomstolen. En sådan praxisutveckling skulle leda till att Sverige inte 

efterföljer ramvattendirektivets krav.  

 

Bevarande av den biologiska mångfalden är en grundläggande förutsättning för vår 

överlevnad och välfärd. Den biologiska mångfalden är idag hotad över hela världen 

och de största hoten är biotopförstöring och annan mänsklig påverkan. Det är därför 

av största vikt att frågor om artskydd bedöms utifrån en restriktiv tolkning av 

artskyddsförordningen och i enlighet med EU-domstolens praxis.  

 

 
Dag som ovan 
 
 
 
 
Gunilla Högberg Björck 
 
 
 
 
 
Bilaga 
 
BirdLife Sverige, D Bengtsson, ”Angående tillstånd till täktverksamhet och 
vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland” 
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Angående tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, 

Klintehamn, Gotland 

 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har meddelat SMA Mineral AB tillstånd till täktverksamhet och 

vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland (mål nr M 7034-18). 

 

Nedanstående synpunkter från BirdLife Sverige begränsar sig till att gälla förekomsten av berguv, en art som 

förefaller vara i behov av särskilda stödåtgärder för att uppnå gynnsam bevarandestatus på Gotland och 

som klassas som Sårbar (VU) på den svenska rödlistan. En nyligen flygg unge konstaterades vid Klintebys 

och Snögrinde stenbrott 2019. 

 

Mark- och miljödomstolen anger som villkor för det givna tillståndet att ”särskilda bohyllor för berguv ska 

anläggas under den successiva efterbehandlingen för att skapa fler häckningsmiljöer”. BirdLife Sverige anser 

villkoret vara djupt otillräckligt och bedömer att den tillståndsgivna verksamheten med stor sannolikhet 

innebär ett brott mot artskyddsförordningen. 

 

Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal domar (exempelvis gällande vindkraftparker och skidan-

läggningar) klargjort att exploatering är att likställa med ”avsiktligt störande” i artskyddsförordningens 

mening (4 §), även om projektörens syfte inte är att påverka fåglarna som finns i området. ”Avsiktligt” 

betyder i sammanhanget att den som utför åtgärden förstår den förutsägbara konsekvensen av sitt 

handlande och ändå genomför den, det vill säga är medveten om att ett skyddat djur sannolikt störs, även 

om störningen inte var syftet med åtgärden. 4 § punkt 4 artskyddsförordningen förutsätter emellertid inte 

avsiktlighet för att en åtgärd ska träffas av förbudet. En åtgärd som påverkar en fågelarts häckningsframgång 

genom att boplatsen överges eller att färre antal ungar än annars blir flygfärdiga är därmed att anse som 

otillåten störning.  

  

När det gäller särskilt skyddsvärda arter åligger det exploatören att utreda och bedöma vilka effekter som 

den planerade verksamheten sannolikt får på aktuell förekomst. Härvid blir det uppenbart att miljöbalkens 

kunskapskrav inte är uppfyllt i det aktuella ärendet, eftersom berguvarnas boplats ännu är okänd. Det måste 

förvisso accepteras att boplatser för känsliga och diskreta arter inte alltid kan lokaliseras, men då måste 

särskild försiktighet tillämpas enligt försiktighetsprincipen. Det villkor som föreslås under successiv efter-

behandling skulle således behöva tillämpas omgående för att uvarna ska ges möjlighet att fortleva inom 

fastigheten och acceptera tillhandahållen bohylla. Först när uvarnas boplats är känd kan lämpliga försiktig-

hetsåtgärder för verksamheten fastställas. 

 

För att tillstånd i aktuellt ärende ska kunna ges måste det klargöras vad som krävs för att reviret ska vara 

fortsatt bebott. I händelse av att boplats och ”livsutrymme” för uvarna inte kan säkerställas (med andra ord 

att sådan störning som tvingar bort uvarna uppkommer), så är den utökade verksamheten att likställa med 

ett brott mot 4 § artskyddsförordningen punkt 2 och 4. 
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Mark- och miljööverdomstolens har bl.a. i mål nr M 4908-17 gett vägledning om vad som gäller för hänsyn 

till berguv som häckar i bergtäkt. Mark- och miljööverdomstolen beslutade däri om att undanta en del av 

brytområdet från brytning under hela tillståndstiden för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion 

för berguv. Det undantagna området omfattade både befintlig boplats och en ytterligare potentiell boplats. 

Artskyddsförordningens förbudsregler innebär att det inte är tillräckligt att tillhandahålla en potentiell 

boplats. Först när en sådan boplats (frivilligt) tagits i besittning av uvarna kan den räknas in i vad som krävs 

för att upprätthålla kontinuerlig ekologisk funktion för arten. 

 

Att såsom SMA Mineral AB planerar att med lastbilstrafik etc. störa berguvarna under häckningsperiodens 

inledning, för att därigenom hindra dem från att häcka på för bolaget olämplig plats, står i direkt strid med 4 

§ artskyddsförordningen punkt 2 och 4. För en sådan åtgärd måste dispens från artskyddsförordningen 

sökas (och beviljas). 

 

 

För BirdLife Sverige, 

 

  
Daniel Bengtsson 

Fågelskyddsansvarig 

BirdLife Sverige  

Tel. 070 515 45 33 

E-post: daniel.bengtsson@birdlife.se  
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